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Regionalny Konkurs Grantowy w ramach
Programu Równać Szanse 2008 PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności
administrowany przez Polską Fundację
Dzieci i MłodzieŜy
Regionalny Konkurs Grantowy 2008 jest drugim
konkursem ogłoszonym w Programie "Równać Szanse"
w jego nowym kształcie. Mając na uwadze to, by Program
cały czas się dostosowywał do zmieniających się
warunków, jego kształt został poddany gruntownej
analizie. W jej trakcie korzystaliśmy ze wsparcia
zewnętrznych zespołów eksperckich, które słuŜyły nam
swoją wiedzą.
Rezultatem opisanego procesu jest nowy kształt Programu
– precyzyjnie określony cel, a takŜe połoŜenie większego
nacisku na diagnozowanie potrzeb lokalnego środowiska
oraz na efektywność projektów i ich profesjonalną
ewaluację.
W trakcie opracowywania nowej strategii Programu
rozszerzono cele Regionalnego Konkursu Grantowego.
Projekty realizowane w jego ramach wciąŜ mają słuŜyć
wspieraniu
młodzieŜy
z
małych
miejscowości
w zwiększaniu szans na udany start w dorosłość, ale takŜe
mają stać się szansą rozwoju dla organizacji realizujących
projekty. Chcemy, Ŝeby dzięki realizacji projektów
organizacje i inne podmioty umocniły swoje pozycje
w środowisku, zyskały nowych partnerów i nowe
doświadczenia, które posłuŜą ulepszeniu form pracy
z młodzieŜą.
Aby wziąć udział w konkursie naleŜy zapoznać się
z zasadami konkursu grantowego, Zasady konkursu,
formularze i kryteria oceny do pobrania na stronie
internetowej www.rownacszanse.pl. Termin składania
wniosków mija 1 października 2008 roku!

ZŁOTE GODY - 50-lecie poŜycia
małŜeńskiego
W dniu 2 sierpnia 2008r. odbyła się piękna uroczystość
wręczenia
medali
nadanych
przez
Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej
Lecha
Kaczyńskiego
za długoletnie poŜycie małŜeńskie 18 parom małŜeńskim
z terenu Gminy Niwiska.

Jubilaci 50 – lecia poŜycia małŜeńskiego:
1.Anna i Stanisław Marzec, zam. Hucina
2.Bronisława i Jan Piłat, zam. Hucina
3.Zofia i Stanisław Skowron, zam. Hucina
4.Józef Dziewit -Ŝona zmarła, zam. Hucina
5.Helena i Feliks Rzeszutek, zam. Siedlanka
6.Bronisława i Edward Ruman, zam. Siedlanka
7.Zofia i Jan Kolis, zam. Niwiska
8.Stanisława i Jan Grabiec, zam. Niwiska
9.Kazimiera i Marian Bryk, zam. Niwiska
10.Czesława i Józef Kolis, zam. Niwiska
11.Anna i Zdzisław Godek, zam. Niwiska
12.Franciszka i Aleksander Jemioło, zam. Niwiska
13.Józefa i Bronisław Surdej, zam. Niwiska
14.Rozalia i Stanisław Tetlak zam. Niwiska
15.Maria i Józef Boroń, zam. Kosowy
16.Helena i Józef Wilk, zam. Kosowy
17.Stanisława i Józef Guzior, zam. Zapole
18.Stefania i Mieczysław Pogoda, zam. Przyłęk
Uroczystość rozpoczęła się w Kościele parafialnym
w Niwiskach, Mszę św. odprawił i homilię wygłosił
Ks. Prałat Wiesław Augustyn.
Uroczystość w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki
w Niwiskach prowadził Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Niwiskach Kazimierz Pieniek, który powitał
jubilatów i zaproszonych gości: Ks. Prałata Wiesława
Augustyna, Ks. Kanonika Stanisława Samborskiego –
proboszcza parafii w Kosowach, Wójta Gminy ElŜbietę
Wróbel, Sekretarza Gminy Jolantę Marut, Skarbnika
Gminy Jolantę Łagowską, Dyrektor GOKiB Małgorzatę
Tetlak oraz Zespół Pieśni i Tańca „Mali Niwiszczanie”
pod kierunkiem Pani Krystyny Mazurkiewicz.

jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz
województw.
Warunki i tryb udzielania pomocy z tego działania
określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie
gruntów innych niŜ rolne”, objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 114,
poz. 786 z późn. zm.).
Pomoc finansową w ramach Schematu I – Zalesianie
gruntów rolnych moŜna otrzymać do tych działek rolnych,
stanowiących grunty orne lub sady, do których rolnikowi
przyznano jednolitą płatność obszarową (w rozumieniu
przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego), w roku poprzedzającym złoŜenie
wniosku o przyznanie pomocy na zalesienie.
Pomoc finansowa dla Schematu II – Zalesianie
gruntów innych niŜ rolne będzie udzielana do gruntów
wykazanych w ewidencji gruntów, jako uŜytki rolne lub
grunty zadrzewione i zakrzewione, które nie są
wykorzystywane do produkcji rolniczej.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy
i instrukcja wypełniania tego wniosku są dostępne na
stronach
internetowych:
Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz
Ministerstwa
Rolnictwa
i
Rozwoju
Wsi
www.minrol.gov.pl. Formularz wniosku i instrukcję
moŜna otrzymać równieŜ w biurach powiatowych
i
oddziałach
regionalnych
ARiMR.

W swym wystąpieniu Kierownik USC podkreślił waŜność
instytucji małŜeństwa, powiedział, Ŝe Ŝyczyć by sobie
naleŜało, aby wszystkie małŜeństwa były tak dobre
i szczęśliwe jak te, które dzisiaj zostaną odznaczone.
Aktu dekoracji medalami za długoletnie poŜycie
małŜeńskie dokonała Wójt Gminy ElŜbieta Wróbel,
a Ŝyczenia jubilatom składali księŜa oraz zaproszeni
goście, oprócz medali jubilaci otrzymali kwiaty oraz
pamiątkowe albumy. Wójt Gminy zwracając się do
jubilatów Ŝyczyła, by ciesząc się dobrym zdrowiem, mogli
cieszyć się i sobą i swoimi najbliŜszymi. Swoje
wystąpienie zakończyła mottem;
„By w miłości zaznać nieba,
Kochać oraz cierpieć trzeba.
Gdy to wszystko zrozumiemy,
Wielu rocznic doŜyjemy”.

Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski
o zalesianie gruntów
Od 1 sierpnia do 30 września 2008 r. biura
powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski
o przyznanie pomocy z działania „Zalesianie gruntów
rolnych oraz zalesianie gruntów innych niŜ rolne”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Wniosek moŜna złoŜyć osobiście w biurze
powiatowym właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania rolnika lub siedzibę osoby prawnej
ubiegającej się o wsparcie na zalesianie gruntów bądź
wysłać pocztą. Po raz pierwszy w tym roku Biura
Powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski na
zalesianie gruntów innych niŜ rolne (Schemat II)
Pomoc finansową w ramach schematu II rolnik moŜe
uzyskać na zalesienie gruntów niewykorzystywanych
do produkcji rolniczej, na których występują samoistne
naturalne odnowienia lasu, na conajmniej 10%
powierzchni gruntu przewidzianego do zalesienia.
Rolnicy zainteresowani ubieganiem się o wsparcie
finansowe na zalesianie, jeszcze przed złoŜeniem wniosku
o pomoc, powinni posiadać plan zalesienia wykonany
przez nadleśnictwo właściwe ze względu na miejsce
połoŜenia gruntów przeznaczonych do zalesienia.
Plan zalesienia zawiera wytyczne dotyczące załoŜenia
i prowadzenia uprawy leśnej. Na podstawie takiego planu
naleŜy wypełnić wniosek o przyznanie pomocy na
zalesianie.
Pomoc finansowa na zalesienie moŜe być udzielana
do gruntów o powierzchni większej niŜ 0,5 ha i do działek
o szerokości większej niŜ 20 m. Wymagania, które
odnoszą się do minimalnej szerokości działek
przeznaczonych do zalesienia nie są stosowane, jeŜeli
grunty przeznaczone do zalesienia graniczą z lasem.
Beneficjentem pomocy udzielanej z działania „Zalesianie
gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niŜ rolne”
moŜe zostać rolnik, który jest wpisany do ewidencji
producentów lub grupa rolników (co najmniej 3), których
grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie
mniejsza niŜ 2 ha. Pomoc na zalesianie moŜe być takŜe
przyznawana jednostkom samorządu terytorialnego lub

Źródło: www.arimr.gov.pl

Wypoczynek letni dla dzieci
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach przy
współpracy z Gminną Komisją d/s Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wytypował 6-cioro dzieci
z terenu naszej gminy do udziału w kolonii. Dzieci te
skorzystały z wyjazdu na kolonię do Jarosławca w dniach
od 09-07-2008r do 18-07-2008r, finansowaną ze środków
w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W czasie tej kolonii realizowany był program
profilaktyczny i terapeutyczny, dotyczący m.in.
problematyki uzaleŜnień. Koszt pobytu jednego uczestnika
kolonii wynosił 580.00 zł. brutto.
Ponadto Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przyznało dla
naszej gminy 7 bezpłatnych miejsc na wypoczynek dla
dzieci z terenów wiejskich pochodzących z rodzin
o niskich dochodach. Kwalifikacji uczestników kolonii
dokonał ośrodek pomocy społecznej. Warunkiem
zakwalifikowania się na tą kolonię stanowił dochód
rodziny tj. do 351.00 zł. na osobę w rodzinie.
Zakwalifikowane dzieci wyjechały do Piwnicznej Zdrój
w terminie od 23-07-2008r do 05-08-2008r.
Dodatkowo jedno dziecko wzięło udział w obozie
organizowanym przez Chorągiew Podkarpacką ZHP
w Rzeszowie w Zakopanem w terminie od 06-07-2008r
do 19-07-2008r.
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W kategorii – Gospodarstwo Rolne:

„Dofinansowanie zakupu podręczników
szkolnych – Wyprawka Szkolna”

W tym roku nie przyznano I miejsca w kategorii
"najbardziej zadbane gospodarstwo rolne".
II miejsce zajął Józef Chmielowiec zam. Siedlanka
III miejsce zajęła Emilia Kuca zam. Hucisko.

Wójt Gminy Niwiska informuje, ze został zatwierdzony
rządowy program pomocy uczniom w 2008r.
„Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych –
Wyprawka Szkolna” dla dzieci
Kl. „0” do kwoty 70.00 zł.
Kl. I do kwoty 130.00 zł.
Kl. II do kwoty 150.00 zł.
Kl. III do kwoty 170.00 zł.
Dofinansowanie przysługuje tym rodzinom, których
dochód netto na członka rodziny nie przekracza kwoty
351,00 zł. Wnioski na wyprawkę szkolną będą do
odebrania przez rodziców w szkołach podstawowych.
Szczegółowych informacji na temat wyprawki będą
udzielać dyrektorzy poszczególnych szkół z Terenu
Gminy.

W konkursie równieŜ wzięli udział: w kategorii
Gospodarstwo Rolne: Zygmunt Kwaśnik zam. Trześń oraz
Jan Serafin zam. Zapole.
Wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów odbędzie się
24 sierpnia 2008r w Niwiskach podczas DoŜynek
Gminnych

"Najbardziej zadbana zagroda wiejska
2008"
W dniu 12 sierpnia 2008 roku, odbyło się rozstrzygnięcie
konkursu na "Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską".
Zwycięzców wyłoniła komisja powołana przez Wójta
Gminy. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach:
"najbardziej zadbane gospodarstwo rolne" i "najbardziej
zadbana nieruchomość".
W kategorii – Nieruchomość:
I miejsce zajął - Jan Ozimek zam. Kosowy.
II miejsce zajęła Bogumiła Trojnacka zam. Przyłęk.
III miejsce zajął Marek Hałdaś zam. Niwiska.

Wójt Gminy Niwiska
serdecznie zaprasza na

DoŜynki Gminne
Niwiska 2008
w dniu 24 sierpnia 2008 do parku przy Gminnym Ośrodku Kultury
i Biblioteki w Niwiskach
W programie:
Godz 1100 - Msza Święta w intencji rolników
- poświęcenie zboŜa i chleba
00
godz. 16 – Zbiórka grup wieńcowych na parkingu przy
Urzędzie Gminy
– przemarsz korowodu
30
godz. 16 – Powitanie i przemówienia zaproszonych gości
- prezentacja grup wieńcowych
- występy kapeli ludowej „KURASIE” z Lubziny
- zabawy i konkursy
- Festyn Taneczny – gra zespół „ORIENT”
Bufet obficie zaopatrzony
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Przedszkole początkiem drogi edukacyjnej dziecka”
Nr WND-POKL.09.01.01-18-056/08
Gmina Niwiska ogłasza nabór na zajęcia przedszkolne, które odbywać się będą w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Przyłęku (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00), dla dzieci w wieku 3-5 lat rocznik 2003, 2004,
2005) zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska, nie objętych wychowaniem przedszkolnym.
W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci spełniające poniŜsze kryteria:
• dzieci niepełnosprawne
• dzieci wskazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
• dzieci zameldowane na terenie Gminy Niwiska
• dzieci mieszkające na terenie Gminy Niwiska
• obydwoje z rodziców pracują
• matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko
Zajęcia są bezpłatne i będą trwały od 1 września 2008 r. do 28 lutego, 2010 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą od 15 sierpnia do 27 sierpnia 2008 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Niwiska pokój nr 10.
Lista przyjętych zostanie opublikowana w dniu 29 sierpnia 2008 r. na stronie internetowej Gminy Niwiska oraz w formie
ogłoszenia na tablicy Urzędu Gminy i drzwiach wejściowych do Szkoły Podstawowej w Przyłęku.
Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej www.niwiska.pl , u sołtysów w kaŜdym z sołectw oraz
w sekretariacie Urzędu Gminy Niwiska. BliŜsze informacje: Biuro Projektu: 36-147 Niwiska 430, tel. 017 227 90 02
Co mojemu dziecku da przedszkole?
To kolejne pytanie zadawane przez rodziców. Dziecko uczęszczające do przedszkola uczy się samodzielności,
nawiązywania kontaktów zarówno z innymi dziećmi jak i dorosłymi. Uczy się funkcjonowania w grupie, radzenia sobie
z róŜnorodnymi sytuacjami, które mogą mieć miejsce. Wszystkie te zachowania są bacznie obserwowane przez

nauczycieli. Dziecko dostaje "informację" czy dane zachowanie jest właściwe, czy nie. My rodzice teŜ dostajemy
informacje o zachowaniu naszego dziecka musimy je właściwie wykorzystać, uczyć dzieci stosownych
zachowań. Czas przedszkolny to okres pierwszych sympatii i antypatii, moŜna uwraŜliwić
dziecko na "inność", uczyć tolerancji. Hasła, które przytoczyłam: samodzielność, nawiązywanie kontaktów,
umiejętność funkcjonowania w grupie, tolerancja, otwartość czyŜ nie są to cechy tak bardzo poŜądane od
młodych ludzi przez przyszłych pracodawców. Być moŜe w tym stwierdzeniu zapędzam się trochę, ale czy nie
chcielibyśmy, aby nasze dziecko w szkole szybko się zaaklimatyzowało, znalazło wspólny język z nauczycielem i
rówieśnikami, umiało sobie radzić w sytuacjach trudnych, umiało pogodzić się z poraŜką, właściwie wykorzystać
sukcesy. Wszyscy rodzice chcą, aby dziecko podejmowało wyzwania, nie bało się działania, aby próbowało
swych sił w róŜnorakich przedsięwzięciach, by było lubiane. Przedszkole daje szansę na kształtowanie pewnych
zachowań, są dzieci, które nie będą miały z tym trudności, ale jest duŜo dzieci nieśmiałych, wycofujących się, którym
potrzebny jest właśnie taki przedszkolny trening. Oprócz zachowań przedszkole kształtuje u dzieci cały szereg umiejętności
samoobsługowych: jedzenia, ubierania się, wiązania butów itp. Daje szansę na takie działania (na przykład plastyczne),
na które my rodzice nie zawsze pozwalamy w domu. Kształtuje całą gamę umiejętności szkolnych oraz z dziedziny plastyki,
muzyki, tańca, teatru. W przedszkolu dziecko pozna bogactwo literatury dziecięcej z róŜnorakich gatunków, ma szansę
bycia aktorem, recytatorem, tancerzem itp. Tutaj często zauwaŜane są talenty dzieci ich predyspozycje, które często
decydują o dalszym kształceniu: szkoły muzyczne, szkoły tańca, kółka plastyczne itd. Wszystko to, o czym piszę moŜna
oczywiście osiągnąć nie uczęszczając do przedszkola, nie jest ono, bowiem placówką niezastąpioną. Ale wtedy wymaga
to rodziców duŜego zaangaŜowania w wychowanie dziecka, nie zrobi tego włączony przez cały dzień telewizor. Dziecko
musi działać odnosić sukcesy, poraŜki, doświadczać, wtedy kształtuje się jego charakter, umiejętności, pozwólmy mu na to.
Mam nadzieję, Ŝe problemy, które poruszyliśmy zainteresowały Państwa, pomogły podjąć decyzję. Pytania, na które
próbowaliśmy odpowiedzieć najczęściej są zadawane przez rodziców zapisujących dzieci po raz pierwszy do przedszkola.
W rozmowach z Nimi będziemy starać się rozwiać wątpliwości i obawy oraz zachęcić do podjęcia wyzwania.
Więcej informacji moŜna uzyskać na stronie internetowej projektu www.niwiska.pl oraz w biurze projektu
znajdującym się w Urzędzie Gminy Niwiska w pokoju nr 12. Tel. 017 227 90 02 Fax. 017 227 93 41
Adres Biura:
Niwiska 430
36-147 Niwiska

